
 
 

  
 

MINUTA 
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN OLT 

din data de 28 iulie 2022 
 
 

 
Consiliul Județean Olt a fost convocat conform Dispoziției nr. 196 din 21 iulie 2022 a 

Președintelui Consiliului Județean Olt și s-a întrunit în ședință ordinară în data de 28 iulie 2022, orele 
11.00. 

Ședința a fost condusă de domnul Marius Oprescu, Președintele Consiliului Județean Olt, iar la 
lucrările acesteia au fost prezenți Președintele Consiliului Județean Olt, Marius Oprescu și  28 

consilieri județeni (inclusiv Vicepreședinele Consiliului Județean Olt  domnul Ionuț-Cătălin Ivan). 
Au absentat: Vicepreședintele Consiliului Județean Olt, domnul Virgil Delureanu, doamna 

consilier județean Matei Mariana, precum și domnii consilieri județeni: Căleală Dumitru și Marinescu 
Emil-Vergilius. 

Pe ordinea de zi suplimentată au fost înscrise pentru analiză în vederea adoptării 11 proiecte de  
hotărâre cu privire la: 

 
1. aprobarea conturilor de execuţie a bugetului Judeţului Olt la data de 30.06.2022 - adoptat cu 

29 voturi „pentru”.  
2. transformarea unor posturi în statul de funcţii al Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, 

ca urmare a promovării în grade/trepte profesionale imediat superioare celor deținute - adoptat cu 29 
voturi „pentru”. 

3. transformarea unor posturi în statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Olt – aparatul propriu, precum și în statele de funcții ale unor servicii sociale din 

structura direcției - adoptat cu 28 voturi „pentru”  și o neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul 
consilier județean Butnariu Cristian, pentru a evita un posibil conflict de interese. 

4. stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și 
protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna IUNIE 2022 - adoptat cu 28 voturi „pentru” și o 
neparticipare la vot. Nu a participat la vot domnul consilier județean Butnariu Cristian, pentru a evita un 

posibil conflict de interese. 
5.  înlocuirea unui membru și actualizarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Olt 

- adoptat cu 29 voturi „pentru”. 
6. aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția „Lucrări în vederea obținerii 

autorizației de securitate la incendiu pentru obiectivul Clădiri ale fostului Centru de Plasament Zorile 
Slatina”, str. Centura Basarabilor nr. 8, municipiul Slatina, județul Olt, cu principalii indicatori tehnico-

economici actualizați - adoptat cu 29 voturi „pentru”. 
7. aprobarea Planului local de acțiune în domeniul drogurilor în perioada 2022-2026 – Județul 

Olt - adoptat cu 29 voturi „pentru”. 
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8. rectificarea bugetului Județului Olt pe anul 2022 - adoptat cu 29 voturi „pentru”. 
9. modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina - adoptat cu 29 voturi 

„pentru”. 
10. alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, 

prevăzut în bugetul județului Olt pe anul 2022 - adoptat cu 29 voturi „pentru”. 
11. declararea de interes public județean a imobilului situat în municipiul Slatina, str. 

Drăgănești nr. 13, județul Olt și darea acestuia în administrarea Spitalului Județean de Urgență Slatina - 
adoptat cu 29 voturi „pentru”. 

 
De asemenea au  fost prezentate și aprobate: 

 
12. Raport cu privire la activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul I al anului 2022 - 

adoptat cu 29 voturi „pentru”. 
13. Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a 

stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a cazurilor de copii care au 
fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie, în trimestrul II 2022 - adoptat 

cu 29 voturi „pentru”. 
14. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în trimestrul 

II 2022 - adoptat cu 29 voturi „pentru”. 
15. Raport cu privire la situația copiilor părăsiți în unitățile sanitare, copiilor pentru care nu s-a 

stabilit identitatea, gravidelor în risc social și a activităților de monitorizare a cazurilor de copii care au 
fost supuși riscului de a fi părăsiți în unitățile sanitare reîntorși în familie, în semestrul I 2022 - adoptat 

cu 29 voturi „pentru”. 
16. Raport cu privire la activitatea Comisiei pentru Protecția Copilului desfășurată în Semestrul 

I 2022 - adoptat cu 29 voturi „pentru”. 
Ședința a fost publică, la lucrările sale participând șefii compartimentelor din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Olt, directorii instituțiilor și serviciilor publice de sub autoritatea 
Consiliului Județean Olt și reprezentanții mass-media. 

   
 

 
 

P R E Ş E D I N T E 
Marius OPRESCU 
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Magdalena ŢOLU 

Responsabil pentru relaţia cu societatea civilă 

 

 

 
 


